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Saksliste:
Sak 41/2015: NJFF Nordland deltakelse på møtet med Statskog for fastsetting av dagskvoter
jaktåret 2015/2016
Vedlagt innkalling kom resultat fra telling Helgeland og Salten, samt et saksfremlegg fra FS om
telefonmøtet med Statskog.
Steinar redegjør for inngang til møtet og gjennomføring av møtet med Statskog.
I korte trekk foregikk møtet på følgende vis:
Statskogs forslag: Dagskvote 1 rype.
NJFF Nordland argumenterer for at det ikke er mening i å selge jaktkort på 1 rype. Etter diskusjon
heves dagskvote til 2.
Statskogs forslag: 2 ryper, men stopp 1.oktober.
NJFF Nordland argumenterer for jakt hele året og mot at vinterjakten tas helt bort. NJFF ber om
evaluering 1.oktober for videre jakt hvis resultatet av 20 dagers jakt er annet enn takseringen
prognoserer.
Dette blir avslått av Statskog.
Statskogs siste forslag: Årskvote på 6 ryper.
NJFF Nordland ber om at det henstilles til uttak på 6 ryper i stede for årskvote.
Dette blir også avslått av Statskog.
Resultat etter møtet: Dagskvote 2 ryper, årskvote 6 ryper, stopp i jakten på rype 1.okober.
Det diskuteres hvorvidt NJFF bør være med på møte uten i forkant være klar over hverken grunnlag
for eller forslag til kvoter fra Statskog. Dette var også tema mellom FS og leder i forkant av møtet,
med forespørsel om utsettelse av møtet til Statskog. Dette ble avslått av Statskog pga pressemelding
som skulle ut. Enighet i styret om at NJFFs deltagelse må ses i lys av ingen mulighet for

forberedelse for leder, FS eller som styre i NJFF Nordland. Videre fremgangsmåte diskuteres og
følgende vedtak blir gjort:
Vedtak:
Styret i NJFF Nordland oppfordrer Statskog til å offentliggjøre en grundig redegjørelse/begrunnelse
for årets kvotesetting og spesielt stopp i jakten 1.oktober.
Styret i NJFF Nordland ønsker at Statskog åpner for en ny vurdering av muligheten for vinterjakt.
Styret i Njff Nordland oppfordrer Statskog i Nordland meget sterkt om å foreta en evaluering av
rypesituasjonen i fylket etter at fangstresultatet og tilbakemeldingene etter de 10 første jaktdagene
er innrapportert.
Denne evalueringen bør danne grunnlag for en mulig åpning for vinterjakt.

Sak 42/2015: Spørsmål til politikere i kommunevalget
Svarene fra partier som har svart ligger på hjemmesiden vår.
Videre oppfølging.
Rolf Arne purrer opp partiene som ikke har svart onsdag 2.september, men informasjon om at vi blir
å prøve å få mediaomtale fredag eller lørdag. Rolf Arne lager en sak som han sender media til
helgen.
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